
 

Příloha č. 1 Charakteristiky ostravských divadel 

Ostravská divadla 

V roce 1902 městská obec v Ostravě založila divadelní stavební fond.  

V roce 1904 pak začala výstavba městského divadla. Zhotovení střešního krovu 

nad jevištěm a dalších železných konstrukcí se ujala místní firma Vítkovické 

železárny. Divadlo Antonína Dvořáka bylo slavnostně otevřeno v roce 1907 

a do roku 1919 se v něm hrálo pouze německy. Česká scéna zde vznikla v roce 

1919. Divadlo Jiřího Myrona vzniklo v roce 1894 s tehdejším názvem Národní 

dům. [13] 

V tomto divadle, se od jeho vzniku vystřídala řada výborných umělců. Například 

Jan Kačer, Vítězslav Vejražka, Jan Škoda, ze současných umělců například 

Janusz Klimsza, Jan Fišar, Alexandra Gasnárková, Tomáš Jirman, Vladimír Polák 

a řada dalších. Mezi návštěvníky divadla, nalezneme celé spektrum obyvatel,  

od dětí až po osoby staršího věku. V roce 2010 nastoupil na pozici ředitele NDM 

Jiří Nekvasil, který na postu vystřídal kontroverzního Luďka Golata. Aktuálně  

se v divadle hovoří o zrušení operety. Její zrušení by dle autora znamenalo konec 

jedné velké etapy NDM. 

Profesionální divadlo pro děti a mládež Divadlo mladých bylo založeno v roce 

1945 a sídlilo v bývalém Katolickém domě na Přívozské ulici. O deset let později 

se divadlo přejmenovalo na Divadlo Petra Bezruče. Divadlo bylo od svého 

založení velice oblíbené, souviselo to zejména s příchodem umělců z pražské 

AMU. Získalo si jedinečnou pověst nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Mezi 

tehdejší osobnosti divadla můžeme zařadit Jana Kačera, Evžena Němce či 

hudebního skladatele Petra Mandelu. S příchodem roku 1968 se divadlo potýkalo 

se zákazy hraní různých představení. Divadlo Petra Bezruče si ovšem nadále 

budovalo pověst moderního divadla a rovněž divadla pro děti. PO roce 1990  

se divadlo přestěhovalo do skromnějších prostor nedaleko od Domu kultury města 

Ostravy, kde sídlilo původně. Mezi významné osobnosti, jež po revoluci ovlivnili 

chod divadla lze zařadit Michala Przebindu, Januzse Klimszu, Jana Mikuláška  

či aktuálního uměleckého šéfa divadla Martina Františáka. [9] 



 

V roce 1994 vznikla v Ostravě Komorní scéna Aréna, divadlo, jež se od počátku 

profilovalo jako divadlo středoškolské a vysokoškolské mládeže. Divadlo sídlilo 

v současné budově kanceláří projektu Ostrava 2015. Ředitelkou divadla je Renáta 

Huserová, která v divadle působí od jeho vzniku. Repertoár Komorní scény Arény 

zahrnuje jak klasická díla literárních velikánů jako byly William Shakespeare  

či Anton Čechov, rovněž zde nalezneme hry novodobého rázu. Komorní scéna 

Aréna zahájila sezónu 2005/2006 v nových prostorách, které se nacházejí poblíž 

Sýkorova mostu. [10] 

Divadlo loutek vzniklo v roce 1953. Tehdejších jedenáct zakladatelů se rozhodlo 

vytvořit jedinečné divadlo, které se bude zaměřovat pouze na tvorbu pro děti. 

Divadlo zahájilo svůj provoz 12. prosince 1953 pohádkou Děda Mráz. Prvním 

režisérem divadla byl Miloš Zapletal. V roce 1999 se divadlo přestěhovalo  

ze svých původních prostor, do zcela nově postavené divadelní budovy  

na výstavišti Černá Louka. Od roku 1995 pořádá Divadlo loutek mezinárodní 

loutkářský festival Spectaculo Interesse a od roku 2000 se každý sudý rok koná 

Divadelní pouť bez bariér. [8]  

V současnosti proběhla výstavba Alternativní scény Divadla loutek, které se autor 

věnuje podrobně v kapitole Stavby v rámci projektu Ostrava 2015. 

  



 

Příloha č. 2 Charakteristiky ostravských kin 

Ostravská kina 

Kino Art se nachází v budově Domu kultury města Ostravy. Program kina nabízí 

tradiční filmy, ovšem především se kino specializuje na náročného diváka. 

Výjimkou tedy nejsou dokumenty z různých koutů celého světa či dokumenty 

zaměřené na genderovou rovnost. Jednou ročně se v kině Art koná festival 

Ostrava Kamera Oko, jedná se o festival studentských amatérských filmů. Rovněž 

můžete v kině shlédnout projekci filmů, v rámci Mezinárodního festivalu o lidských 

právech Jeden svět. 

V nejlidnatějším obvodu Ostrava – Jih se nachází Kino Luna. Jedná se o tradiční 

kino, ve kterém mohou diváci shlédnout především komerční filmy z celého světa. 

V kině se rovněž konají divadelní představení či nejrůznější koncerty. Kino je 

vybaveno nejnovější zvukovou technologií Dolby Digital. Ovšem co se 

komfortnosti týče, neprošlo Kino Luna rekonstrukcí sálu a návštěvníci jsou nuceni 

sedět na tvrdých dřevěných židlích. I přesto má kino své stálé věrné zákazníky a 

může se pyšnit největší promítací plochou ze všech ostravských kin 

Ostravské Kino Vesmír promítá filmy již osmdesát let. Se vznikem ostravského 

multiplexu Cinestar, se kino potýkalo s odlivem zákazníků a bylo nuceno zavřít. 

V kině se nepromítalo dva roky. Do provozu, bylo opět uvedeno VŠB – TUO, kdy 

se přes den z kina stal přednáškový sál a večer se zde promítají filmy, rovněž zde 

bylo v roce 2010 instalováno nové promítací plátno. [20] 

Dalším ostravským kinem je komorní Minikino kavárna. Jeho provozovatelem je 

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz prostřednictvím příspěvkové 

organizace Centrum kultury a vzdělávaní, které dále skýtá Klub Atlantik a Klub 

Parník. Jedná se o nově zrekonstruované kino s bezbariérovým přístupem, kdy 

v předsálí se nachází kavárna. Kino se zaměřuje zejména na netradiční a kvalitní 

filmy, které ovšem nemusí zaujmout každého návštěvníka. Kino rovněž pořádá 

promítání filmů pro seniory a nejmladší diváky. 

V roce 2001 vzniklo v Ostravě Multikino Cinestar. Nachází se v budově 

obchodního centra Futurum v Mariánských horách. S příchodem multikina do 

Ostravy docházelo k odlivu zákazníků ze stálých ostravských kin. Multikino 



 

Cinestar nabízí osm promítacích sálů. Filmy se promítají v průběhu celého dne. 

Výjimku netvoří ani půlnoční premiéry. Multikino je nejnavštěvovanější ze všech 

kin v Ostravě. Nabízí filmy pro všechny věkové kategorie. Vstupenka pro 

dospělého člověka na jeden film vyjde aktuálně průměrně na 155 Kč za normální 

představení a 199 Kč za projekci 3D filmu. 

  



 

Příloha č. 3 Atraktivní místa kulturních aktivit v Ostravě 

Slezskoostravský hrad byl postaven ve druhé polovině 13 století a v jeho historii 

byl několikrát vyrabován. V roce 1945 byl hrad vyvlastněn, a jelikož byl hrad 

poddolován, byl na něj v roce 1954 vydán demoliční výměr. Chátrající zbytky 

hradu zakoupilo město Ostrava a v roce 2004 prošel hrad celkovou rekonstrukcí. 

Na hradě se nyní každoročně koná řada kulturních akcí a vrcholem je pořádání 

festivalu Shakespearovské slavnosti. [24] 

Zoologická zahrada Ostrava se rozkládá mezi městskými částmi Ostravy, 

Slezskou Ostravou a Michálkovicemi. Výstavba ZOO Ostrava započala v roce 

1960. Prohlídky v Zoologické zahradě byly možné ještě před dokončením 

výstavby všech výběhů a pavilónů. Jejich výstavba byla dokončena v 80 letech. 

ZOO Ostrava se dlouhou dobu potýkalo s nedostatečnou vybaveností a poměrně 

zchátralými pavilóny. V roce 2005 byla dokončena výstavba zcela nového areálu 

pro slony. V současné době v ZOO Ostrava probíhá řada dalších rekonstrukcí. 

ZOO patří k nejvyhledávanějším ostravským atrakcím. [14] 

Ostravské Hornické muzeum je největším hornickým muzeem v České republice. 

Rozprostírá se na jihovýchodním úpatí vrchu Landek, který leží nad soutokem řek 

Odry a Ostravice. Je to světově známá lokalita z hlediska geologie, archeologie, 

historie, přírodovědy a hornictví. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní kulturní 

památkou. Na Landeku dochází k jedinečnému propojení technické památky  

a přírodního bohatství. Landek je totiž také proslulý světoznámým unikátním 

nálezem Landecké Venuše. Muzeum bylo otevřeno 4. prosince 1993 na svátek  

sv. Barbory, patronky horníků. A je zde možnost sfárat do dolu a prohlédnout  

si jedinečnou hornickou expozici. [17] 

  



 

Příloha č. 4 Popis dvou vybraných projektů Kulturního klastru Černá louka 

Přístavba alternativní scény Divadla loutek Ostrava  

Ostrava má stálou divadelní loutkovou scénu již od roku 1953. Divadlo loutek 

sídlilo do roku 1999 v prostorách naproti staré radnice. Tyto prostory byly  

již nevyhovující a nová budova pro divadlo byla vystavena na lokalitě Černá louka. 

[4] 

Současná budova loutkového divadla v Ostravě má řadu nedostatků, například 

neexistenci prostor pro zkoušení inscenací, či poměrně malých prostor pro čekání 

před zahájením představení.  

V rámci výstavby alternativní scény divadla loutek vznikla nová kapacita  

pro zhruba 50 – 60 diváků. Rovněž byl vybudován také venkovní amfiteátr,  

pro pořádání divadelních představení pod širým nebem. Také došlo k vystavění 

prostor, ve kterých se budou uskutečňovat různé akce. [4] 

Celkové rozšíření by také umožnilo vytvoření Dětského studia, převážně 

loutkového významu. Jelikož tradice loutkového herectví je zde již přes 50 let,  

je důležité ji zachovat a vzbudit v dětech zájem o ni. Dominantou Alternativní 

scény Divadla loutek se stal připravovaný ostravský orloj. [4] 

Celková výše investice na přístavbu Alternativní scény Divadla loutek Ostrava činí  

64 mil. Kč. Tento projekt je z 92,5% financován prostřednictvím Regionálního 

operačního programu EU a 7,5% rozpočtu financuje Statutární město Ostrava. 

Music Pavilion 

Město Ostrava se může pyšnit řadou klubových scén, které pořádají téměř každý 

den koncert. Rovněž se v Ostravě nachází multifunkční hala ČEZ Aréna,  

kde vystupují umělci z nejrůznějších koutů světa. Mezi významné Ostravské 

klubové scény patří klub Parník, Atlantik, Templ, Hudební Bazar, Fabric a další.  

V rámci projektu Ostrava 2015 vznikl nápad na výstavbu Hudebního pavilonu, 

který by sloužil k pořádání nejrůznějších akcí. Rovněž by se zde nacházela také 

scéna světového hudebního festivalu Colours of Ostrava. Autoři projektu také 

počítají s vytvořením nového Městského festivalu, který by měl, v průběhu šesti 

měsíců nabídnout sérii dvanácti koncertů interpretů z celého světa. Tento nápad 



 

ovšem představuje základní vizi, jelikož plánované otevření Music Pavilionu bylo 

stanoveno na rok 2015. Součástí má být také malá klubová scéna, zaměřená na 

pořádání klubových koncertů. [4] 

Existence Music Pavilionu by byla založena na pronajímání a spolupořádání 

prostor a akcí. Objektem vhodným pro Music Pavilion je budova G na Ostravském 

výstavišti Černá louka, která je v současnosti využívána jako tréninková golfová 

hala. Výstavba by spočívala v rekonstrukci této budovy. 

Výše finančních prostředků nutných k vybudování Music Pavilionu je 70 mil. Kč. 

Investorem má být statutární město Ostrava. Bližší podrobnosti o financování této 

stavby bohužel zatím nejsou k dispozici. 

Otázkou je, zda by Music Pavilion skutečně získal pronajímatele, jelikož nynější 

klubové scény jsou již řadu let zavedené a mají své stále zákazníky. Autor se 

domnívá, že by se Music Pavilion měl orientovat cestou netradiční alternativní 

hudební i divadelní scény a podporovat mladé a začínající umělce. 

Městská galerie – Kunsthalle 

Další budovou umístěnou v kulturním klastru Černá louka má být jedinečná 

budova Městské galerie, přezdívaná Kunsthalle. Budova by měla sloužit jako 

komunikační a informační uzel mezi regionální výtvarnou scénou a světovou 

uměleckou scénou. 

Důvodem výstavby městské galerie, je výtvarné zázemí města Ostravy a dosud 

chybějící instituce tohoto typu. Výtvarníkům bude umožněno vystavovat svá díla 

v rozlehlých prostorách. V rámci Městské galerie by měla vzniknout jedna hlavní 

profilová výstava, dvě monografické výstavy profilových osobností Ostravska a 

dále dvě tematické výstavy. Součásti galerie budou specializované obchody 

určené zejména pro místní umělce. [4] 

Rozpočet stanovený na výstavbu Městské galerie – Kunsthalle činí 425 mil. Kč. 

  



 

Příloha č. 5 Širší rozvedení záměrů využití projektu Nové Vítkovice  

Opuštěné průmyslové objekty tzv. brownfields můžeme rozlišit ze dvou hledisek. 

První z nich jsou nevyužívané průmyslové objekty nacházející se ve volné krajině. 

Do druhé skupiny zařazujeme průmyslové objekty v urbanizovaném prostředí.  

Do této druhé kategorie je možno zahrnout zcela jedinečný průmyslový objekt 

v České republice a tím je tzv. Dolní oblast Vítkovic  

V roce 1828 zde započala první výroba železa. Oblast Vítkovických železáren byla 

ve své době jedinečná tím, že se zde realizoval celý proces výroby, tedy  

od vytěžení uhlí až po samotnou produkci železa. Od roku 1998 kdy byla výroba 

ukončena, nastal proces rychlého úpadku areálu. Oblast Vítkovic se stala v roce 

2002 Národní kulturní památkou. [12] 

V roce 2004 se město Ostrava inspirovalo zahraničím, kde také existují zchátralé 

průmyslové lokality. Tyto jsou vhodnou příležitostí k investování do jejich 

regenerace a využití pro zcela jiné účely. Regenerované lokality se poté stanou 

velmi přitažlivými pro obyvatele a lze konstatovat, že přinášejí městu novou 

přidanou hodno tu.  

Proces regenerace započal v roce 2004, kdy město Ostrava zpřístupnilo pro 

širokou veřejnost lokalitu Dolní oblast Vítkovice. Rovněž byla v roce 2004 

ustavena pracovní skupina, která měla za cíl vytvořit nový koncept vítkovických 

vysokých pecí. Nyní se projekt nachází v první fázi regenerace, která  

má následující cíle: 

 Zpřístupnit národní kulturní památku odborné i laické veřejnosti 

 Vznik stálé expozice „Svět Techniky“ 

 Zřídit expozici technických podle charakteru technického dědictví [4] 

Rozloha celého areálu Vítkovic zabírá 253 ha. Tato celková plocha je rozdělena 

do dvou částí. První část je rozsáhlá na ploše 153 ha a tvoří ji areál Nových 

Vítkovic. Do druhé části spadá halda Hrabůvka s celkovou rozlohou 100 ha. 

Oblast Nových Vítkovic je dále rozčleněna do tří částí, centrální, jižní a severní. 

Severní oblast Vítkovic je aktuálně nejvíce koncepčně rozpracována. [4] 



 

V rámci reaktivace Dolní oblasti Vítkovice budou realizovány tři projekty. Celkové 

zaměření všech projektů a rovněž využití celé Dolní oblasti bude založeno 

především na vzdělávací funkci. Tato vzdělávací činnost bude zaměřena  

na regionální spolupráci základních, středních a vysokých škol. 

Ústředna s interaktivní výstavou „Svět techniky“ a klubem COM-PRES 

Mezi infrastrukturní projekty v Dolní oblasti Vítkovice patří Ústředna s interaktivní 

výstavou „Svět techniky“ a klubem COM-PRES. V současném světě moderních 

technologií to nemají muzea lehké. Aby zaujaly své návštěvníky, musí poskytovat 

něco zvláštního, co ostatní muzea nemají. První projekt, který by se měl v rámci 

reaktivace Dolní oblasti Vítkovic realizovat, je výše zmíněná Interaktivní výstava 

„Svět techniky“, která se bude nacházet v budově bývalé VI. energetické ústředny.  

Jedná se o starou halu vystavěnou ve 20. století, která je postavena z cihlových 

zdí a je protkána řadou železných konstrukcí. Součásti budovy jsou zařízení pro 

úpravu vody, konkrétně dvě unikátní pístová dmychadla. Ta budou hlavní součástí 

výstavy a ve společnosti s interaktivní prohlídkou vytvoří pro návštěvníka 

jedinečný zážitek. Mezi vystavujícími budou také místní a regionální firmy. [4] 

Společenské a kongresové centrum GAS PRES 

Nejvýznamnějším architektonickým prvkem bude dle autora této bakalářské práce 

Společenské a kongresové centrum GAS PRES, které bude sloužit k pořádání 

významných konferencí a kongresů. Dojde zde ke skloubení moderní architektury 

s původní zástavbou.  Kongresové centrum se bude nacházet uvnitř 

historického plynojemu, který zůstává již 12 let nevyužit. Kapacita centra má být 

1500 osob, které se vměstnají do dvou sálů s 500 místy. [4] 

V lednu 2011 započaly práce na vyzdvihnutí plynojemu do výšky, následně se zde 

budou provádět stavební práce. Architektem projektu je Josef Pleskot.  

Dle architektonického návrhu se má zachovat historická stavba plynojemu. Denní 

světlo do budovy bude přivádět prosklená střecha. [4] 

Vysoká pec – atrakce a studijní prostor 

Třetí projekt v rámci reaktivace Dolní oblasti Vítkovice spočívá v celkové 

rekonstrukci jedné z vysokých pecí a její využití jako atrakce pro návštěvníky. 

Rovněž bude rekonstruován velín vysoké pece. 



 

V rámci prohlídky areálu Dolní oblasti Vítkovic se autor dotázal na budoucí podobu 

vysoké pece, kterou nyní popíše. Vysoká pec bude sloužit návštěvníkům areálu, 

primárně, ovšem bude určena pro studenty technických oborů ze zdejších 

univerzit. Studenti či návštěvníci, budou posazeni do vozíků, které je následně 

vyvezou nahoru na pec, kde si vystoupí a budou jí procházet. Uvnitř vysoké pece 

bude umístěná expozice těžby uhlí až po výrobu železa. 

Doba, po kterou bude realizace projektů v Dolní oblasti Vítkovice probíhat,  

je stanovena na léta 2009 – 2015. Podkladem pro podání žádosti o financování 

celého projektu je zpracovaná studie proveditelnosti včetně podrobného 

marketingového průzkumu trhu. [4] 

Finanční zajištění projektů obstarává neziskové zájmové sdružení právnických 

osob Dolní Vítkovice, které bylo vytvořeno společností Vítkovice, a.s., za účelem 

získání dotace z evropských fondů a dceřinou společností Vítkovice Reality 

Developments, s.r.o. [4] 

Projekt je 100% financován ze strukturálních fondů Evropské unie, v rámci 

Integrovaného operačního programu. Zvolená je prioritní osa 5 – Národní podpora 

územního rozvoje, oblast intervence 5.1 - Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví, podporovaná aktivita 5.1b - Realizace vzorových projektů 

obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR 

v celkové částce 500 mil. Kč. DPH ve výši 100 mil. Kč, bude průběžně 

financováno ze zdrojů sdružení právnických osob Dolní Vítkovice. Roční 

odhadované provozní náklady činí 5,4 mil Kč. [4] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 6: Realizované rozhovory s představiteli projektů a měst 

Rozhovor s Mgr. Markétou Ubíkovou projektovou manažerkou Ostrava 2015 

Ostrava 2015 

Otázky pro bakalářskou práci Evropské hlavní město kultury 2015 

- komparace projektů kandidujících měst Ostravy a Plzně. 

 

1. Z jakého důvodu vznikl nápad přihlásit Ostravu do soutěže EHMK 2015? A proč 

právě Ostrava? 

Nebyla jsem úplně na začátku procesu, je to otázka spíše na politickou 

reprezentaci města, jednalo se o politické rozhodnutí. 

Ostrava má neustále negativní image v Evropě respektive v České republice a 

jsou tady rozjeté jiné projekty např. tvrdé projekty. My víme, že budeme potřebovat 

na tyto projekty vysoce kvalifikované lidi, kteří se orientují podle toho, jak se kde 

žije, jaká je tam kultura a měkké faktory. Toto byl podle mě jeden z motivů, proč se 

politické vedení města rozhodlo do projektu jít a také z důvodu podpory kultury 

samotné i dovnitř města. 

2. Proč jste se rozhodli vybrat právě ty projekty, které byly součástí přihlášky?  

Projekty vzešly ze spolupráce aktérů, kteří s námi pracovali. My jsme jim dali 

výzvu, aby nám posílali projekty. Projekty jsme nevymýšleli my, ale byly tam z naší 

strany dramaturgické zásahy. Projekty jsme určitým způsobem strukturovali a 

rozvíjeli je. Jednalo se o rozvíjení, které korespondovalo se zadáním soutěže. 

Přišlo nám mnoho projektů, ze kterých jsme poté vybírali. Některé projekty byly 

více méně pro „komisaře“ abychom splnili podmínky soutěže. Jiné jsme vybrali 

proto, že byly kvalitní a my jsme věděli, že za nimi stojí kvalitní lidé. 

3. Co je základním bodem projektu Ostrava EHMK 2015? 

Klíčovým projektem byl klastr Černá louka, kolem něj se vše točilo, jednalo se o 

tvrdý infrastrukturální projekt. Spousta zajímavých projektů byla také měkkých. 



 

4. Můžete blíže specifikovat kulturní klastr Černá louka, včetně jeho financování? 

Klastr měl uspokojit potřebu města po určitých kulturních institucích jako je 

koncertní síň a ostatní. Nemělo, se jednat pouze o seskupení budov, mělo to být 

něco více. Měl to být „bod“ ve městě, od kterého by se dále rozvíjelo město.  

Financování bylo navrženo tak, že město Ostrava přislíbilo 2 miliardy Kč 

z vlastního rozpočtu a samozřejmě se počítalo s dalšími zdroji. Jednak z IPRM  

města Ostravy do roku 2013, také byly zahájeny diskuze o novém plánovacím 

období. Hovořilo se také, o nástroji Jessica, počítalo se s více zdroji. 

5. Další částí projektu je reaktivace Dolní oblasti Vítkovic, v jaké fázi se projekt 

aktuálně nachází? 

Reaktivace Dolní oblasti Vítkovic byla součástí projektu, ale více méně si to řídil 

Ing. Jan Světlík (předseda správní rady zájmového sdružení právnických osob 

Dolní oblast Vítkovice) Pokud vím, něco více, tak je to pouze z médií. 

6. Co se děje s projektem Ostrava 2015 nyní? 

My jsme jako tým Ostrava 2015 odevzdali na město Ostrava zkrácenou přihlášku 

a poté jsme vypracovali projekt, který sděluje co dále s projektem Ostrava 2015, 

kde nebylo obsaženo vše, co bylo v přihlášce, ale například co mohlo město učinit 

na podporu kultury, kreativního průmyslu. Měli jsme schůzku s panem primátorem 

Ing. Petrem Kajnarem, to bylo v prosinci 2010 a od té doby, ještě nemáme žádnou 

odezvu. Takže co se děje s projektem Ostrava 2015 nyní nevím. Co se týče 

klastru, probíhá územní rozhodnutí a určité kroky v gesci města. A zda se projekt 

realizuje v takové podobě, jaké ho známe z obrázků, to netuším.  

7. Co se týmu Ostrava 2015 nejvíce povedlo? 

Myslím, že vznikly některé akce a otevřela se témata, o kterých se zde nikdy 

nehovořilo. Velmi důležitý je například bod multikulturnost města, my jsme na to 

nějakým způsobem museli reagovat, což bylo dobře. Nikdo toto téma zde nikdy 

neotevřel v takovém rozsahu. Na druhou stranu pokud se to ovšem, nebude nijak 

rozvíjet, nebude to mít žádné pokračování, jednalo by se o pouhé plácnutí do 

vody. Ovšem i to mělo určitý dopad. Úplně největší přinos projektu bylo vytvoření 

vazeb mezi lidmi. Lidé, kteří se spolu nikdy nebavili, ale věděli o sobě, si najednou 



 

vytvořili vazby, které třeba dnes nejsou tak viditelné, ale domnívám se, že na 

základě těchto vazeb může vzniknout další spousta projektů pro město. Ovšem už 

ne například pod hlavičkou města, bude se jednat o soukromé iniciativy lidí nebo 

sdružení.   

8. V čem byl ostravský projekt lepší než plzeňský? 

Domnívám se, že byl mnohem lepší po stránce kultury, jako umění. Měl mnohem 

více co nabídnout. Myslím si, že byl atraktivnější z pohledu Evropana, občanů 

České republiky.  Kdyby se projekt realizoval, tak by zde skutečně lidé přijeli a 

podívali se. Plzeň takový magnet nemá. Pokud by se uskutečnil klastr Černá louka 

v takovém měřítku, o kterém jsme možná snili nebo si mysleli, že by to takhle 

mohlo vypadat. V tom případě by měl Ostravský projekt větší dopad než Plzeňský.  

9. Proč měla titul EHMK 2015 získat právě Ostrava? 

Protože si to zaslouží, protože jej potřebovala, protože by titul mnohem více 

pomohl Ostravě než Plzni. Pomohl by jí také proto, že by zde byl externí tlak na 

elity města, aby skutečně v této věci něco podnikaly. Tento tlak nyní zmizel, a 

uvidíme, jak to půjde dále. Zatím to vypadá nijak.  

10. V čem je pro město Ostrava důležitá kultura? 

Myslím si, že Ostrava není zcela „normální město“. Lidé zde často nemají vazby, 

popřípadě mají, ale nejsou silné. Hodně lidí z Ostravy odchází, hodně jich uvažuje 

o tom, že odejde. Někteří přišli a není tomu tak dávno, například generace zpět a 

kultura je něco, co je zde může udržet. Kultura napomáhá vzniku dalších vazeb 

mezi lidmi a to je zde může udržet. Titul EHMK 2015 dal obyvatelům Ostravy 

pozitivní očekávání, že přijde změna, něco se stane, ať už u mladých lidí či 

obyvatel, kteří zde žijí. A to nyní zmizelo, a je to velmi těžké pro ně, když už viděli, 

že se věci začínají pohybovat, ovšem zase se zastavily. Nyní zde není vize a 

netuším, zda Ostrava nalezne něco podobného jako titul EHMK 2015, aby 

dokázala zmobilizovat veřejnost a elity města, k tomu aby se zde něco opět dělo. 

Na druhou stranu již existuje skepse k akcím tohoto typu. 

 Mgr. Markéta Ubíková, projektová manažerka Ostrava 2015 

 



 

Rozhovor s uměleckou ředitelkou projektu Plzeň 2015  

Mgr. Yvonou Kreuzmannovou 

Plzeň 2015 

Otázky pro bakalářskou práci Evropské hlavní město kultury 2015 

- komparace projektů kandidujících měst Ostravy a Plzně. 

 

1. Z jakého důvodu vznikl nápad přihlásit Plzeň do soutěže EHMK 2015? A proč 

právě Plzeň? 

Nápad přihlásit se do soutěže vznikl již v roce 2006 z prostého důvodu. Tehdy se 

v souladu s programovými dokumenty města hledaly mezinárodní programy, které 

by pomohly rozvoji kultury ve městě. Tehdy byla vlastně poprvé nalezena 

informace, že pro rok 2015 bude EHMK jedno město z ČR a jedno z Belgie. 

Městská správa v Plzni se tohoto tématu ihned chopila, zařadila EHMK 2015 mezi 

strategické projekty a začala s přípravou.   

Plzeň proto, že chtěla a potřebovala takto silný projekt na poli kultury. A také 

proto, že stát se nositelem prestižního titulu pomůže naplnit programovou vizi být 

moderním evropským městem….  

Těch důvodů, proč se Plzeň rozhodla, je hodně. 

2. Proč jste se rozhodli vybrat právě ty projekty, které byly součástí přihlášky?  

V oblasti kulturní infrastruktury bylo již v počátku práce na projektu EHMK 

známo, co Plzeň potřebuje. Proto město přistoupilo k tvorbě tzv. integrovaného 

plánu rozvoje města (IPRM) zaměřeného na kulturní infrastrukturu.  

Do tohoto plánu byly zahrnuty investice – nová budova divadla, 4x4 Cultural 

Factory, nová budova galerie, sportovně rekreační trasy v údolích řek, úprava 

prostoru Štruncových sadů, úprava veřejných prostranství, diecézní muzeum, 

oprava sokolovny, realizace komunitního centra v sídlišti Skvrňany, nová knihovna 

a muzeum Generála Pattona.  



 

Na základě předběžné studie proveditelnosti a diskusí byly vyselektovány ty, které 

se mají stát klíčovými investicemi EHMK.      

Programová vize projektu Plzeň 2015 je dána čtyřmi široce pojatými 

programovými proudy, do nichž se zcela přirozeně začlenily jednotlivé projekty 

navržené plzeňskými aktéry na poli (nejen) kultury. Celou programovou část jsme 

však pojali jako mapování potenciálu Plzně, tzn. nedělali jsme žádnou selekci a 

zveřejnili prakticky veškeré náměty, které byli jejich autoři schopni sepsat do 

projektových fiší. Uvedli jsme tuto kapitolu jako ukázku toho, co je Plzeň schopna 

nabídnout s jasným cílem pracovat na zapojování dalších NNO a občanů a 

konečný výběr zásadních uměleckých projektů ponechat na mezinárodní 

Umělecké radě. Program bude mít dvě linie – „flagship projects“ – umělecké 

počiny evropského formátu, které budou mezinárodně avizovány již od konce roku 

2013, a vedle toho široký záběr místních aktivit přesahujících hranice regionu, 

které podpoříme formou uměleckého coachingu, poskytnutím loga projektu apod.  

Město jednohlasně schválilo Program rozvoje kultury na léta 2009 – 2019, v němž 

jsou zaneseny jak neinvestiční prostředky (min. 9% z rozpočtu města), tak zásadní 

investice. 

3. Co je základním bodem projektu Plzeň EHMK 2015? 

Otevřenost. Jedná se o důležitý princip práce se všemi sektory a navazování 

nových a trvalých vazeb mezi nimi. Máme na mysli sektor veřejné správy vč. 

politické reprezentace, sektor podnikatelský a sektor neziskový.  

4. Můžete blíže specifikovat projekt revitalizace Štruncových sadů, včetně jeho 

financování? 

Cílem projektu revitalizace Štruncových sadů je celková přeměna tohoto prostoru, 

jež klade důraz na jeho sportovní a relaxační využití.  

Do této přeměny je mj. zahrnuta úprava parkových ploch, oprava povrchů stezek s 

využitím pro cyklisty a in-line bruslaře, výstavba sportovního areálu (horolezecká a 

boulderová stěna, skateboardové centrum) a dětského a víceúčelového hřiště. 

V oblasti soutoku řek Radbuzy a Mže bude vytvořen prostor „pro setkávání“ 

(meeting point) se zázemím (zahrnujícím občerstvení, náměstíčko s fontánou, 



 

venkovní galerii) či nová lávka přes Radbuzu do pivovaru. Součástí projektu je též 

řešení obslužné komunikace, parkovaní, zlepšení zázemí pro sportovní kluby. 

Projekt bude financován z dotace ROP Jihozápad a kofinancován z půjčky 

z prostředků Evropské investiční banky. 

V současné době je vydáno stavební povolení a připravena dokumentace pro 

výběr zhotovitele stavby. V dubnu 2011 počítáme s podání žádosti o dotaci, 

zahájení stavby samotné plánujeme na září 2011 a její dokončení na srpen 2012. 

Projekt by měl být zkolaudován v září 2012. 

5. Další infrastrukturním projektem je multižánrové kulturní centrum 4x4 Světovar 

Cultural Factory, v jaké fázi se projekt aktuálně nachází? 

Po sérii veřejných diskusí vzniklo v Plzni zcela spontánně občanské sdružení 

Světovar, které má několik desítek členů. Jedná se především o NNO, které mají 

velký zájem v prostoru působit. Město schválilo záměr rekonstruovat prostory do 

roku 2013, počítáme tedy i se zkušebním provozem v roce 2014, silným vytížením 

v roce EHMK a dalším fungováním po něm. Členové kreativního týmu aktivně 

mapují „Maisons folies“, což jsou obdobné projekty vzniklé z EHMK Lille 2004 a 

existují i v Belgii (např. Monsu). Plzeňský network „To Beer or Not To Beer“ 

porovnává způsoby fungování, udržitelnosti, low cost technologies apod. tak, aby 

byly nastaveny optimální parametry pro budoucí fungování Světovaru. 

Z hlediska investiční přípravy budou v nejbližších měsících připraveny dva 

dokumenty. Prvním z nich bude urbanistické řešení celého areálu (cca 5 ha) 

Světovar. Toto řešení bude vycházet z vítězného soutěžního návrhu z urbanistické 

soutěže uspořádané v loňském roce.  

Pro vlastní investici 4x4 Cultural Factory Světovar se nyní připravuje zadání 

projektové dokumentace. Výchozím podkladem je variantní studie uspořádání a 

provozu tohoto kulturního centra z loňského roku.  

Rada města Plzně projednala návrh schématu dalšího postupu a rozdělení 

kompetencí pro přípravu a realizaci rekonstrukce historických budov na 4x4 CF a 

pro zajištění budoucího provozu. Investiční prostředky jsou součástí IPRM. 

  



 

6. Co se děje s projektem Plzeň 2015 nyní? 

V říjnu 2010 byla registrována Plzeň 2015, o.p.s. a tým pracuje na základním 

strategickém plánu. Ten rozpracovává dílčí úkoly a jednotlivé kroky vedoucí 

k realizaci tak náročného a komplexního projektu. Připravujeme rovněž materiál 

pro vládu tak, aby MK ČR mohlo předložit první základní představu o EHMK hned 

po formálním potvrzení titulu Radou ministrů kultury EU. To proběhne 19.5.2011, 

teprve od toho data lze titul EHMK užívat. Paralelně zpracováváme komunikační 

strategii, na níž nesmírně záleží úspěch projektu. 

7. Co se týmu Plzeň 2015 nejvíce povedlo? 

Vzbudit široké nadšení pro projekt a hrdost obyvatel na titul EHMK. Den Meliny 

Mercouri, který proběhl 12. 6. 2010 na Americké třídě, byl prvním silným projevem 

desítek organizací, které se dobrovolnicky zapojily, proto ho chceme zachovat i 

pro další roky. 

8. V čem byl plzeňský projekt lepší než ostravský? 

Největší ohlasy měla silná evropská dimenze projektu, aktivní zapojení do řady 

evropských sítí a zkušenosti vedení týmu na tomto poli. Velký ohlas měla také 

metodika práce s různými partnery napříč sektory, tedy vedle „flagship“ projektů i 

navržená metoda coachingu a v neposlední řadě Banka kreativního kapitálu, která 

se zaměřuje na vazbu umění – byznys. Třetím diskutovaným aspektem byla 

kvalita prezentace, schopnost týmu přesvědčit a nebát se jistých extravagantních 

prvků i humoru. 

9. Proč si myslíte, že titul EHMK 2015 získala právě Plzeň? 

Obrovskou roli sehrála kompaktnost týmu a široké zapojení veřejnosti, ti všichni 

sdíleli velké nadšení pro projekt. 

10. V čem je pro město Plzeň důležitá kultura? 

Kultura hraje zásadní roli pro budoucnost města. Atraktivita prostředí, ve kterém 

máme žít a pracovat, je dnes již vévodícím požadavkem občanů po celé Evropě, 

kultura se tak stává přirozenou podmínkou udržitelného rozvoje města i regionu. 

Nejde jen o úzké chápání kultury jako umění, ale i její integrační, komunitní a 



 

vzdělávací funkci, o její přesahy do všech oblastí života. Multiplikační efekty 

kultury jsou velmi silné jak pro ekonomický růst, tak pro dosažení sociální koheze 

a Plzeň se chce v tomto stát inspirací pro všechna ostatní města nejen ČR. 

Mgr. Yvona Kreuzmannová 

umělecká ředitelka projektu Plzeň 2015  

za přispění RNDr, Milana Svobody, ředitele projektu a Petra Šimona, manažera 

mezinárodních vztahů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozhovor s Ing. Michalem Hrotíkem vedoucím odboru kultury a zdravotnictví 

Statutární město Ostrava 

Ostrava 2015 

Otázky pro bakalářskou práci Evropské hlavní město kultury 2015 

– komparace projektů kandidujících měst Ostravy a Plzně. 

 

1. Z jakého důvodu vznikl nápad přihlásit Ostravu do soutěže EHMK 2015? A proč 

právě Ostrava? 

Nápad přihlásit Ostravu do soutěže EHMK 2015 vznikl z důvodu kulturní tradice 

Ostravy a nepochybně také proto, že se soutěž vrátila do ČR. Ostrava bez ohledu 

na soutěž EHMK 2015 plnila a plní úlohu kulturní metropole MSK. Kvalita i rozsah 

kultury v Ostravě je na vysoké úrovní. Získání titulu by rozhodně přispělo k její 

propagaci a dalšímu obohacení.  

2. Proč jste se rozhodli vybrat právě ty projekty, které byly součástí přihlášky?  

Projekty byly vybírány na základě několika kritérií. Především to byly projekty, 

které svým obsahem a velikostí odpovídaly požadavkům na evropský rozměr 

soutěže, dokázaly propojit všechny kulturní aktéry města a současně se jevily pro 

obyvatele města jako velice atraktivní.   

3. Co je základním bodem projektu Ostrava EHMK 2015? 

Hlavním bod programu byla snaha o zkvalitnění života ve městě Ostrava všech 

směrech, převážně pak z pohledu urbanistiky, kultury, vzdělání a životního 

prostředí. 

4. Můžete blíže specifikovat kulturní klastr Černá louka, včetně jeho financování? 

Kulturní klastr Černá louka je projekt na vytvoření kulturně – sociální městské části 

na území bývalého brownfieldu. Projekt současně zastřešuje dlouhodobé městské 

plány na dobudování chybějící kulturní infrastruktury. Součástí by mělo být nové 

hudební centrum, městská galerie, školy, bydlení, ale i veřejný prostor a zeleň. 

Investorem projektu je město Ostrava.   



 

 

5. Další částí projektu je reaktivace Dolní oblasti Vítkovic, v jaké fázi se projekt 

aktuálně nachází? 

Projekt pokračuje pracemi na rekonstrukci jednotlivých objektů, jako jsou 

plynojem, vysoké pece, trojhalí, sanací celého území a pracemi na jeho 

dopravním připojení. 

6. Co se děje s projektem Ostrava 2015 nyní? 

Projekt Ostrava 2015 prochází fází jakési aktualizace, která má za úkol vytěžit 

z projektu největší přínosy a provést jejich zapracování do koncepce rozvoje 

kultury města Ostravy v podstatně delším časovém horizontu než je rok 2015 a 

samozřejmě v rámci finančních a zejména rozpočtových možností města Ostravy. 

7. Co se týmu Ostrava 2015 nejvíce povedlo? 

Zejména sjednocení celé kulturní obce města Ostravy včetně jeho obyvatel. 

8. V čem byl ostravský projekt lepší než plzeňský? 

Z mého pohledu to byly mnohem vyšší ambice, které v urbanistické části 

navazovaly na rozvoj centra Ostravy včetně propojení s Dolní oblastí Vítkovic a 

s celkovým „oživením“ prostoru v okolí řeky Ostravice. 

9. Proč měla titul EHMK 2015 získat právě Ostrava? 

Z historického hlediska je možné to považovat za dluh vůči Ostravě. 

10. V čem je pro město Ostrava důležitá kultura? 

Kultura v podstatě přímo určuje kvalitu života ve městě. Její role je velmi široká. 

Může to být z důvodu rozvoje podnikání –„ přilákání“ nových investorů, stabilizace 

vzdělaných lidí ve městě, příjemného prostředí pro život a z mnoha dalších 

důvodů… 

 Ing. Michal Hrotík 

 vedoucí odboru kultury a zdravotnictví Statutární město Ostrava  



 

Rozhovor s Ing. Jarmilou Horákovou, PhD., vedoucí odboru stavebně 

správního Statutární město Ostrava 

Ostrava 2015 

Otázky pro bakalářskou práci Evropské hlavní město kultury 2015 

– komparace projektů kandidujících měst Ostravy a Plzně. 

1. Z jakého důvodu vznikl nápad přihlásit Ostravu do soutěže EHMK 2015? A 

proč právě Ostrava? (Bude se Ostrava ucházet o titul v dalších letech?)  

Města, která tento titul získají, těží z jeho popularity a prestiže, profitují z růstu 

turismu i investic a zařazují se trvale mezi viditelné body na mapě kulturní Evropy. 

Zda se bude ucházet o titul v dalších letech, mi není známo. 

2. Proč jste se rozhodli vybrat právě ty projekty, které byly součástí přihlášky?  

Čtyři klíčové části projektu Ostrava 2015 byly: stavby, jež by měly doplnit chybějící 

kulturní infrastrukturu města, kulturní program zaměřený jak na dlouhodobé, tak 

jednorázové slavnostní akce, vzdělávání v oblasti managementu umění, jež 

zahrnovalo otevření nového studijního oboru Management umění na jedné z 

ostravských univerzit a celou řadou kontextových vzdělávacích seminářů, a 

konečně zvýšená péče o životní prostředí, tolik potřebná v moravskoslezském 

regionu,   

3. Co je základním bodem projektu Ostrava EHMK 2015? 

V rámci území Černé louky se počítá s následujícími stavbami: 

Koncertní dům 

V České republice nebyl dosud postaven koncertní sál ve velikosti a kvalitě, která 

by vyhovovala požadavkům „moderního“ orchestru. Ani jeden ze současných sálů 

v ČR nevyhovuje potřebám velkých orchestrů, zejména z hlediska akustiky, která 

zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu hudby. Budova bude mít vedle 

symfonického sálu (s kapacitou cca 800-1000 míst) k dispozici také sál komorní (s 

kapacitou cca 200 míst) a menší společenský sál. 

První výstavní síň města Ostravy (Kunsthalle) 



 

Kunsthalle je výstavní instituce výtvarného umění, která nemá vlastní sbírku, ale 

pořádá zásadní výstavy světového, evropského či národního významu. Městská 

galerie by měla být výraznou budovou na území Černé louky, kulturně-uměleckým 

centrem, místem pro setkávání se širokou nabídkou nejen výstavních aktivit a 

služeb. Plocha cca 2000 m2 umožní pořádat výstavy větších objektů a 

prostorových artefaktů pro cca 5 tisíc návštěvníků. 

Přístavba Divadla loutek Ostrava  

Divadlo loutek Ostrava je jedinou profesionální scénou pro děti a mládež v 

Moravskoslezském kraji s čilými mezinárodními kontakty. Hlavním cílem projektu 

je vytvoření nové alternativní studiové scény pro asi 50-60 diváků, vybudování 

vnějšího amfiteátru, rozšíření foyer a dalšího zázemí. Rozšíření kapacity divadla 

umožní častější realizaci loutkových, pohybových a výtvarných terapeutických 

workshopů. Hlavním smyslem celého klastru je propojení umění, vzdělávání a 

každodenního života. 

Komplex škol (mateřská, základní, střední - lyceum) 

Vytvoření integrálního komplexu zahrnujícího celý vzdělávací systém, který 

umožňuje efektivní propojení lidí i činností, zahrnující tři typy škol: mateřskou, 

základní a střední. 

Centrum moderní hudby (CMH) 

Objekt Pavilonu G je v současné době využíván jako golfová tréninková aréna. 

Východiskem pro jeho rekonstrukci je absence většího indoorového prostoru pro 

konání kulturních a společenských akcí přímo v centru města. Cílem je vytvořit 

kulturní areál města, kde se budou konat stávající i nové festivaly Ostravy s 

výrazným přesahem do sousedních regionů. Součástí bude víceúčelový koncertní 

prostor pro cca 1500 lidí a malá klubová scéna (asi pro 150 diváků). 

Kreativní inkubátor kombinovaný se školou managementu v oblasti umění 

Kreativní inkubátor by měl generovat agilní, schopné producenty a manažery 

projektů z oblasti kreativní ekonomiky. Program inkubátoru by měl být složen z 

několika částí, např. vysoké školy a inkubátoru nových projektů kreativního 

průmyslů. Kreativní inkubátor by měl obsahovat minimálně 5 multimediálních 



 

přednáškových učeben pro výuku s kapacitou do 30 osob, 1 velký multimediální 

projekční a divadelní sál s kapacitou 150 – 200 osob. 

Bydlení 

Kulturně-edukativní program řešeného území by měl být doplněn o bytovou funkci, 

tedy trvalou přítomnost lidí. Bydlení by nemělo působit jako násilně přidaná 

hodnota, ale jako integrální součást klastru. Jeho sociální rozměr je stejně tak 

důležitý jako rozměr kulturní. Význam klastru tkví právě ve spojení kulturních 

institucí se školami, bydlením a kvalitním veřejným prostorem. To vše dohromady 

by mělo vytvořit podmínky pro šťastný život. 

Humanizace řeky Ostravice 

Projekt zahrnuje řadu dílčích projektů urbanistických, architektonických a 

ekologických v bezprostředním okolí řeky Ostravice. Úpravou této oblasti se 

rozšíří relaxační a rekreační zóna města a zlepší se stav vody a přírody v okolí 

říčního toku. 

4. Můžete blíže specifikovat kulturní klastr Černá louka, včetně jeho financování? 

Klastr Černá louka bude jedním z nositelů symbolické hodnoty města. V kontextu 

interní image se stane zásadním identifikačním elementem pro místní obyvatele. 

Posílí regionální identitu. 

Klastr vytvoří inspirativní prostředí urychlující výměnu znalostí a informací, což 

dále přímo vede ke vzniku inovací jak v produktech, tak i ve službách sektoru 

kreativních odvětví. Realizace přivede významné regionální aktéry k „jednomu 

stolu“ a iniciuje nové regionální kooperační sítě. 

V rámci Klastru Černá louka se vytvoří lokální prostředí, které přitahuje kreativní 

pracovníky. Město si tak buduje pojistku proti odlivu cenných osobností z regionu. 

Včas rozvíjíme potřebné inovace – sociální (posílení sociálního kapitálu), kulturní 

(nové formy kulturních aktivit a dialogu) a organizační (zlepšení propagace a 

řízení uměleckých projektů).  

V Ostravě neexistuje jedno dominantní odvětví kreativního průmyslu s dlouhou 

evolucí. Z těchto důvodů je multifunkční povaha Klastru Černá louka, kombinující 



 

různé hudební žánry, výtvarno a zábavné volnočasové aktivity, ideální. Hlavní 

„vlajkové“ budovy klastru – městská galerie (kunsthalle), koncertní síň a celý 

urbanistický komplex – budou podstatnými faktory pro úspěšnou atrakci investorů. 

Zohledníme-li současné prostorové rozmístění firem v oblasti kreativního průmyslu 

ve městě, pak vybudování kulturního klastru na území Černé louky představuje 

optimální variantu. 

Klastr přispěje k vytvoření „kreativní“ atmosféry městského centra, z níž mohou 

profitovat i jiné sektory. Nabízí se také unikátní možnost vytvoření růstového 

„trojúhelníku“ v centru města. Klastr pomocí příkladu „dobré praxe“ bude 

stimulovat a motivovat další aktéry v oblasti kreativních odvětví ve městě a 

funkčně doplní stávající strukturu kreativních firem. 

Klastr bude prvním krokem a ideálním vzorem v dalším budování města Ostravy. 

Bude tvořit otevřený základ pro další smysluplnou výstavbu a dostavbu chybějící 

infrastruktury. 

5. Další částí projektu je reaktivace Dolní oblasti Vítkovic, v jaké fázi se projekt 

aktuálně nachází?  

Rok 2011 bude rokem dalších velkých změn v Dolní oblasti Vítkovice. Na místě, 

které je známé především díky národní kulturní památce „Důl Hlubina, vysoké 

pece a koksovna Vítkovických železáren“, začnou vedle výrobních hal skupiny 

VÍTKOVICE MACHINERY GROUP růst investice v celkovém rozsahu za více než 

miliardu korun. Kromě přestavby plynojemu bude pokračovat rekonstrukce tzv. VI. 

energetické ústředny, rovněž historického unikátu, na interaktivní muzeum, a 

budování prohlídkové trasy na vysoké peci č. 1, dominantě oblasti. 

Představeno už bylo i celkové řešení národní kulturní památky, včetně unikátního 

propojení Dolu Hlubina a vysokých pecí objektem koksovny, v němž bude prostor 

pro knihovnu i další aktivity. 

Architektonický, developerský a rozvojový projekt s názvem Nové Vítkovice 

vytvoří na ploše 253 hektarů novodobý fenomén Ostravy a přivede do metropole 

Moravskoslezského kraje další desítky miliard investic. Jde o jednu z 

nejrozsáhlejších komplexních revitalizací průmyslového území a současně 



 

developerských příležitostí v tuzemsku. Projekt předpokládá revitalizaci tzv. Dolní 

oblasti Vítkovic s národní kulturní památkou, zástavbu průmyslových ploch, 

opravy, rekonstrukce i výstavbu nových obytných bloků a zón pro volný čas. Díky 

projektu zájmového sdružení Dolní oblasti VÍTKOVICE (DOV), jehož členy jsou 

firmy VÍTKOVICE, a. s., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s., VÍTKOVICE 

REVMONT, a. s., ze skupiny VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a VŠB-TU 

Ostrava, bude do proměny Dolní oblasti v roce 2011 investována více než 

miliarda korun. Postupně bude obnoven celý průmyslový areál, v němž je 

památkově chráněných 11 hektarů, které se staly Evropským kulturním 

dědictvím. Na zbývajících 140 hektarech má vzniknout kulturně-společenské 

areál s vědeckými pracovišti, unikátním Světem techniky, vysokoškolským 

centrem, případně krajskou vědeckou knihovnou a veřejným sportovištěm. 

Developerský projekt Nové Vítkovice si vyžádá až 60 miliard Kč. 

6. Co se děje s projektem Ostrava 2015 nyní? (Jaké byly, jsou, důvody k realizaci 

vybraných projektů z přihlášky dnes?) 

Členové týmu Ostrava 2015 společně s ostravskou kulturní veřejností pokračují v 

iniciativě a realizaci vybraných částí projektu kandidatury. 

7. Co se týmu Ostrava 2015 nejvíce povedlo? 

Nemohu hodnotit, nemám potřebné informace. 

8. V čem byl ostravský projekt lepší než plzeňský? 

Nevím, neznám plzeňský projekt. 

9. Proč měla titul EHMK 2015 získat právě Ostrava? 

Mám stejný názor jako dramatik a exprezidenta Václav Havel, proto si dovolím ho 

citovat: 

„ Ostrava má svébytného genia loci, jehož základem se stala nutnost spoléhat se 

především na sebe samu. Pojem Ostrava stále přežívá jako synonymum těžkého 

průmyslu a černého uhlí, nikoli jako centrum kultury či vzdělání. Někdejší 

nevýhody ale přinášejí i nové naděje na revitalizaci míst. Proto vítám a podporuji 

ostravskou kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2015 jako snahu 



 

rozpoznávat, oceňovat a rozvíjet i méně nápadnou krásu naší krajiny a našich 

měst,“ míní Václav Havel. 

10. V čem je pro město Ostrava důležitá kultura? 

Jako pro každé jiné město, viz odpověď „kulturní klastr“ Černá louka. 

Ing. Jarmila Horáková, PhD.,  

vedoucí odboru stavebně správního Statutární město Ostrava 

 


